Lier, 15 mei 2017
Beste GUCO- speler,
Beste ouder(s),
Betreft: Lidgeld BC GUCO Lier en medische fiche seizoen 2017 -2018
De inschrijvingen voor de competitie liggen inmiddels vast. De ploegen zijn gevormd en onze coachen
bereiden zich voor op hun nieuwe uitdaging.
Bevestiging speler deelname aan seizoen 2017-2018
Guco voorziet zijn spelers vanaf premicroben met wedstrijdkledij bestaande uit short en shirt. Voor
deze set wordt er een waarborg gevraagd van € 40. Zolang de speler bij BC Guco Lier lid blijft, blijft
deze waarborg behouden. Na het einde van het seizoen dient deze waarborg als bevestiging voor de
inschrijving naar het volgende seizoen. Als de speler beslist te stoppen krijgt hij de waarborg
terugbetaald bij het inleveren van de kledij.
Nieuwe spelers, spelers die de waarborg terugkregen en spelers die overgaan van de basketbalschool
naar de premicroben, gelieve de waarborg van € 40 te betalen voor 15/06/2016 op rekening:
BE34 0017 5646 5690 t.a.v. BC GUCO Lier vzw.
Het lidgeld dient gestort te worden voor 31 juli 2016. (Zie blz. 2).
Wij bieden indien nodig, de mogelijkheid het lidgeld gespreid te betalen, neem hiervoor contact op
met de penningmeester, Erwin Fierens of via e-mail: erwin.fierens@guco.be
.

Indien een speler voor het seizoen 2017-2018 niet meer bij GUCO wenst te spelen, vragen wij u dit zo
snel mogelijk, schriftelijk te bevestigen bij de secretaris van de club: Bjorn Hoogendoorn,
Boomlaarstraat 94, 2500 Lier of via e-mail: bjorn.hoogendoorn@guco.be
In bijlage vindt u de details over het lidgeld, infofiche en een blanco medisch attest. Gelieve dit
attest door uw arts te laten invullen met datum NA 1 juli 2017 aangezien dan officieel het nieuwe
seizoen begint. Medische fiches gedateerd voor 1 juli zijn níét geldig voor de VBL en worden niet
aanvaard. Bezorg de medische fiche aan de secretaris voor aanvang van de eerste training.
Details over aanvang van de trainingen en wedstrijdschema’s worden op www.guco.be
gepubliceerd zodra ze gekend zijn.
Spelers worden niet tot de training en de competitie toegelaten indien het lidgeld niet tijdig
betaald werd én/óf indien de medische fiche niet in orde is. Boetes die wij als club hierdoor
ontvangen worden vanaf het nieuwe seizoen doorgerekend aan de speler zelf.
Met sportieve groeten,

Erwin Fierens
Penningmeester BC GUCO Lier vzw

LIDGELD BC GUCO LIER SEIZOEN 2017-2018
Bedrag lidgeld:
Het lidgeld omvat een sportverzekering via de VBL, deelname aan de wekelijkse trainingen en
wedstrijden. Het bedrag verschilt naargelang het aantal trainingen dat er voor een ploeg voorzien is.
Senioren en jeugd:
- Landelijke Junioren, Landelijke Kadetten, Landelijke Miniemen en Landelijke Pupillen: € 320
- Alle andere ploegen: € 260
Tweede en volgende speler in een gezin: korting lidgeld € 25
Bij samenstelling van de bedragen worden eerst de hoogste bedragen gekozen en pas daarna de
lagere. Vb.: 1 speler in Landelijke Junioren, 1 in Miniemen en 1 bij de Premicroben geeft 320 + 235 +
210.
Betalingen lidgeld:
Bij voorkeur 1 overschrijving per speler. Gelieve familienaam, voornaam en ploeg te vermelden.
Vb.: Janssens Louis kadetten.
Opgelet: indien de waarborg van € 40 euro niet betaald is voor 15/06/2016, wordt het lidgeld
verhoogd met € 30. De reden hiervoor is de extra administratieve kost die de club aangerekend krijgt
bij het uitschrijven en terug inschrijven van een speler.
Gelieve het lidgeld te betalen op rekeningnummer BE34 0017 5646 5690 t.a.v. BC GUCO Lier vzw voor
31/7/2016.
Via de meeste mutualiteiten kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van uw lidgeld. (Vb. €
12 tot € 35) De tussenkomsten variëren en zijn afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent
aangesloten. U krijgt op aanvraag hiervoor van ons een attest van aansluiting.
GOMOR leden genieten een korting van € 50. Gelieve de GOMOR-nr. te bezorgen.
Rond de jaarwisseling ontvangen alle leden ter waarde van hun lidgeld Tombolakaarten, de leden
kunnen deze vrij verkopen of bijhouden, de opbrengst is voor het lid, hiermee kan het lid zijn lidgeld
eventueel recupereren. De trekking van de tombola gebeurt tijdens onze nieuwjaarsreceptie. De
gewonnen nummers worden op onze website gepubliceerd.

ACADEMY (specialisatietraining op woensdag van 14u tot 17u inbegrepen bij JUN 1, KAD 1, MIN 1 en PUP 1)
Indien gewenst kunnen de overige spelers vanaf Benjamins hieraan deelnemen mits betaling van € 60
(extra bovenop het lidgeld. Gelieve te vermelden bij betaling: naam lid, ploeg lidgeld “+ ACADEMY”.

DEZE BLADZIJDE DIENT VOLLEDIG
INGEVULD TE ZIJN EN AFGEGEVEN
TE WORDEN BIJ DE SECRETARIS van BC GUCO LIER vzw Bjorn Hoogendoorn
(Boomlaarstraat 94, 2500 Lier) VÓÓR 7/08/2017

MEDISCH GETUIGSCHRIFT
Seizoen 2017-2018

Ik ondergetekende (naam dokter)...........................................................................................

Dokter in de geneeskunde te

....................................................................................................................

heb vandaag (naam speler)....................................................................................................
geboren op .........................., wonende te .............................................................................
onderzocht en verklaar dat deze GESCHIKT / ONGESCHIKT (doorstrepen wat niet past) is om
basketbal te beoefenen
Te .........................................., de ...................................................................................................

Stempel dokter

Club: BC GUCO LIER

Handtekening

Stamnummer: 1518

Opgelet! Een medische fiche die afgetekend is VOOR 1 JULI 2017 is níét geldig voor seizoen 2017-2018!

